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VERSLAG 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
GV-voorzitter Rutten opent de vergadering om 12.52 uur en heet iedereen van harte welkom. De 50 
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Mededelingen 

• Op zaterdag 8 juli wordt de advertentie voor de vacature voor het RvT-lid met speciaal 
vertrouwen van de medezeggenschap in het Parool, NRC en de Volkskrant gepubliceerd. 55 
GV-voorzitter Rutten roept de GV op om potentiële kandidaten te wijzen op de vacature.   
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• Er is een brief van de FSR FNWI binnengekomen over de rol van de studentassessor. Als 
leden vragen hebben over de functie, dan hoort Linda van Exter, de huidige studentassessor, 
het graag. Er is afgesproken dat de brief wordt besproken in september.  

 60 
3. Vaststelling van het verslag van de 78e GV d.d. 23-06-2017 
Het verslag wordt met twee tekstuele aanpassingen vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen naar 
aanleiding van het verslag. 
 
4. Kaderbrief 2018 65 
GV-voorzitter Rutten geeft GV-lid De Vos het woord. GV-lid De Vos meent dat de in de kaderbrief 
genoemde hoofdlijnen van de begroting niet nauwkeurig genoeg zijn om mee in te kunnen stemmen. 
GV-lid Rodenburg stelt voor om in te stemmen met de aspecten die helder zijn en toelichting te 
vragen op de punten die nog niet duidelijk zijn. GV-lid Hooijmans vindt dat het CvB bij de 
begroting een instemmingsbrief moet sturen waarin eventuele wijzigingen ten opzichte van de 70 
kaderbrief duidelijk staan aangegeven. GV-lid Donner antwoordt dat er in ieder geval al op twee 
punten wijzigingen zullen komen. Het CvB zal daarom sowieso een instemmingsbrief sturen. Dit zal 
ruimte geven om eventueel andere wijzigingen en afwijkingen te identificeren. GV-lid Van 
Tubergen denkt dat eventuele wijzigingen niet zo gemakkelijk te identificeren zijn.  
 75 
GV-lid De Vos geeft aan dat nog veel zaken in de kaderbrief vaag zijn. In de begroting zullen pas de 
gevolgen van de in de kaderbief geformuleerde hoofdlijnen helder zijn. De begroting bevat veel 
meer informatie, zoals de deelbegrotingen van de decentrale eenheden. De gevolgen voor de 
decentrale eenheden zijn op het moment nog niet duidelijk. Ook kan het oordeel van de decentrale 
medezeggenschap niet worden meegenomen, zoals dat eerder wel het geval was. GV-lid Rodenburg 80 
merkt op dat de decentrale eenheden de kaderbrief nodig hebben voor hun deelbegrotingen. GV-lid 
Džoljić vraagt zich af hoeveel zekerheid de kaderbrief in deze vorm daadwerkelijk biedt. Hij vreest 
verder voor ambigue kaderbrieven en vindt het niet wenselijk dat er later in het jaar discussies 
moeten worden gevoerd over of de in de kaderbrief genoemde hoofdlijnen overeenkomen met de 
uitwerking in het begrotingsboek. GV-voorzitter Rutten voegt toe dat voorheen het begrotingsboek 85 
als stok achter de deur kon worden gebruikt. In de nieuwe situatie zou de GV een eventueel geschil 
moeten starten, dat was eerst het CvB. GV-lid Donner gaat ervan uit dat de bestuurder de GV serieus 
neemt en de regels in acht neemt. Voorheen kon veel onder hoofdlijn worden geplaatst. Het CvB wil 
hier nu discussie over voeren. De vraag is hoe de GV de scope van hoofdlijn zo groot mogelijk kan 
houden. GV-voorzitter Rutten antwoordt het eens te zijn met GV-lid Hooijmans. Er kan worden 90 
ingestemd met de hoofdlijnen zoals aangegeven in de kaderbrief, maar op voorbehoud van 
wijzigingen in de hoofdlijnen van de daadwerkelijke begroting waarvoor een nieuwe 
instemmingsbrief wordt verwacht. 
 
GV-voorzitter Rutten stelt voor om een brief naar het College te schrijven met de vraag of de 95 
afspraken, zoals die zijn gemaakt tijdens GOV45, juist zijn geformuleerd en zullen worden 
nagevolgd. Zij wil er zeker van zijn dat de gedane toezeggingen in de GOV zullen gelden als 
toegewezen rechten. GV-lid Donner zou het graag willen houden bij de vaststelling van het verslag 
van de GOV, waarin de afspraken staan genoteerd. Het CvB zal namelijk bij een brief reageren dat 
de rechten van de GV wettelijk bepaald zijn. Hij stelt dat het verslag bindend is en bij de bespreking 100 
van de begroting zal worden vastgesteld. GV-voorzitter Rutten antwoordt dat bij de vaststelling van 
het verslag het CvB kan aangeven dat iets niet op een dergelijke wijze is gezegd. GV-lid De Vos 
vindt daarnaast de toezeggingen die zijn gedaan in de GOV nog te vaag. GV-lid Tamminga vraagt of 
het vaststellen van het verslag naar voren kan worden geschoven, waardoor het sturen van een brief 
niet nodig zal zijn. GV-voorzitter Rutten meent dat dit formeel niet mogelijk is. Een meerderheid 105 
van de GV-leden geeft aan voor het schrijven van een brief te zijn.  
 
De GV bespreekt de inhoud van de brief. Zo zal er worden opgenomen dat de brief is gestuurd ter 
bevestiging van de gemaakte afspraken in de GOV en om eventuele misverstanden te voorkomen. Er 
zal in de brief staan dat de GV eventueel bereid is om in te stemmen met de voorlopig vastgestelde 110 
hoofdlijnen in de kaderbrief, zodat de decentrale eenheden zekerheid hebben om hun begroting vast 
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te stellen. De hoofdlijnen zijn echter niet uitputtend en volledig genoeg gekaderd voor de begroting. 
Er zal worden genoemd dat een tweede instemmingsverzoek met daarin een overzicht van de 
hoofdlijnen wordt verwacht om eventuele wijzigingen in de hoofdlijnen van de begroting na te gaan. 
Ook zal er staan dat de GV nog graag het gesprek met het CvB over dit overzicht aangaat. 115 
Vervolgens moeten de punten worden genoemd waar nog duidelijkheid over moet komen. De 
toezeggingen over de Wet Studievoorschot, de investeringen bij de diensten, de schakeltrajecten en 
het voorstel kwaliteitsbudget onderwijshuisvesting zullen in ieder geval in de brief worden 
aangehaald.  
 120 
GV-lid Tamminga vraagt of pas instemmen in augustus niet te laat is. GV-lid Donner antwoordt dat 
het de procedure niet negatief beïnvloedt voor de decentrale eenheden en dat het nog binnen de 
reactietermijn van de GV valt.  
 
GV-lid Hooijmans vraagt of er eigenlijk inhoudelijke knelpunten zijn waardoor er niet ingestemd 125 
zou kunnen worden met de hoofdlijnen die zijn genoemd in de kaderbrief. GV-lid Džoljić noemt het 
plan om het instellingscollegegeld direct naar de faculteiten door te leiden een perverse prikkel. Het 
geeft de tendens om te internationaliseren, zodat er meer geld kan worden verdiend. GV-lid Terpstra 
vult aan dat het aanspoort om studenten buiten Europa te selecteren. GV-lid Van Tubergen vindt dat 
er pas sprake is van een perverse prikkel als de studentaantallen daadwerkelijk ontploffen. Dat 130 
gebeurt op het moment bij de FEB, maar daar worden nu maatregelen tegen genomen. GV-lid De 
Vos is het hiermee oneens en stelt dat internationalisering ook bij opleidingen buiten de FEB, zoals 
Psychologie, plaatsvindt. 
 
GV-lid Donner geeft aan dat de prikkel in het juiste kader moet worden gezien. Deze prikkel ligt in 135 
het verlengde van het UvA-beleid van vijf jaar geleden, waar internationalisering een belangrijk 
onderdeel van was. GV-lid Hooijmans reageert dat zij de prikkel vreemd vindt omdat het Strategisch 
Kader Internationalisering en het Taalbeleid pas in het najaar worden verwacht. Zij wil niet op dit 
onderwerp de kaderbrief ophouden, maar ze geeft aan niet blij te zijn met deze gang van zaken. GV-
lid De Vos denkt dat deze vorm van internationalisering ook niet per se nodig is. De FEB staat er 140 
financieel niet slecht voor. Er zal nu juist een probleem ontstaan door het gebrek aan docenten. GV-
lid Maat vraagt om hoeveel geld en studenten het gaat. GV-lid Hooijmans antwoordt het te hebben 
opgezocht en geeft aan dat het dit jaar 2731 studenten buiten de EU betreft in tegenstelling tot 840 
studenten vorig jaar.  
 145 
GV-voorzitter Rutten merkt dat de GV niet op het punt van het instellingscollegegeld de kaderbrief 
wil afstemmen. Ze geeft aan dat er als tussenoplossing kan worden gevraagd deze kwestie te 
monitoren. GV-lid Hooijmans vindt dat er ook moet worden gegarandeerd dat de afronding van het 
Taalbeleid in het najaar plaatsvindt. GV-lid De Vos wenst daarbij dat er eens kritisch naar de hoogte 
van het instellingscollegegeld wordt gekeken. GV-lid Džoljić stelt dat het instellingscollegegeld wel 150 
een breekpunt voor hem is en vraagt of het niet al in de te sturen brief kan worden genoemd. GV-lid 
Van Tubergen stelt voor om het als aandachtspunt te noemen, net zoals het kwaliteitsbudget 
onderwijshuisvesting. GV-voorzitter Rutten antwoordt graag deze discussies gescheiden te houden. 
GV-lid Donner merkt op dat het kan worden aangegeven in de reactie op het instemmingsverzoek in 
augustus. 155 
 
14.01 uur GV-lid Breetvelt verlaat de vergadering.  
 
GV-voorzitter Rutten concludeert dat er op dit moment geen verdere punten zijn en geeft aan dat de 
brief begin volgende week langs komt voor een redactionele ronde. Zij verwacht na het versturen 160 
van de brief op korte termijn een antwoord van het CvB te ontvangen. Vervolgens zal de GV op 25 
augustus een besluit nemen over het instemmingsverzoek. GV-voorzitter Rutten en GV-lid Donner 
zullen de brief schrijven (actiepunt). 
 
5. Rondvraag en sluiting 165 
Er zijn geen punten die bij de rondvraag worden aangedragen.  
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GV-voorzitter Rutten dankt alle aanwezigen en wenst iedereen een fijne vakantie. Zij sluit de 
vergadering om 14.04 uur.  


